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Malerforbundet forhandler din overenskomst. Men det, der aftales i overenskomsterne
omkring løn, er blot et minimum. Du skal derfor selv forhandle din løn (og andre goder) med
mester. 

Lønstatistikken et vigtigt værktøj for dig, når du skal forhandle. Du får et indblik i, hvad andre
i dit område tjener, og du kan bruge informationen aktivt i lønforhandlingen med mester.

Husk at gøre brug af din tillidsrepræsentant og fagforeningen ved forhandlinger om løn- og
arbejdsvilkår - og du kan til enhver tid få hjælp fra din lokale fagforening. 

 

Et vigtigt værktøj

MALERFORBUNDET 2022 APRIL

Statistikken bygger på tal fra medlemmer. Data er indsamlet i perioden 20. marts - 6. april 2022. Statistikken
bygger på besvarelser fra i alt 848 medlemmer. 

Jeg håber, du vil få god gavn af
statistikken, og jeg vil gerne takke de
medlemmer, der har bidraget ved at
indsende deres løntal i forbindelse
med indsamlingen af data.

Med venlig hilsen

Tonny Olsen
Formand i Malerforbundet 
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LANDSGENNEMSNIT

Timeløn              185,45
Mand                   189,40
Kvinde                 180,54

Akkord*              215,78

Opmålt akkord**  257,68

BYGNINGSMALER

TIMELØN - LOKALT 

TIMELØN I KRONER FØR SKAT

**Opmålt akkord dækker her over data fra
Malerforbundets opmålere. Tallet viser gennemsnitsløn per
time for akkordarbejde i marts 2022, opmålt af forbundets
opmålere. 

Storkøbenhavn 
Sjælland
Nordjylland
Øst/Vest
Midtjylland
Fyn-Jyllandsyd
 

196,17
186,57
178,47
184,69
182,62
176,56

*Akkord er den gennemsnitlige timeløn for de medlemmer,
der har angivet, at de primært arbejder på akkord. 
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LANDSGENNEMSNIT

Timeløn       191,21

AUTOLAKERER

TIMELØN I KRONER FØR SKAT

TIMELØN - LOKALT

198,00
193,11
191,88
187,64
198,89
184,04

Storkøbenhavn 
Sjælland
Nordjylland
Øst/Vest
Midtjylland
Fyn-Jyllandsyd
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LANDSGENNEMSNIT

Timeløn         175,56

SKILTETEKNIKER

TIMELØN I KRONER FØR SKAT

Det har ikke været muligt at lave lokale gennemsnit ud fra
skilteteknikernes timeløn af hensyn til antal besvarelser og
statististikkens validitet. 



Få hjælp fra din tillidsrepræsentant 

Tal med kollegaerne og gå evt. sammen om fælleskrav

Tjek lønstatistikken, og find ud af, hvad

gennemsnitslønnen ligger på 

Brug din erfaring, uddannelse, ansvarsområder og

resultater, når du skal argumentere for en lønstigning

Er der andet, du vil forhandle om? Ex: Tillæg,

efteruddannelse, arbejdstøj etc.

Sæt et ambitiøst, men realistisk mål for forhandlingerne

Forbered din mester og indkald til forhandlinger i god tid

Ring gerne til din fagforening for råd og vejledning

Forbered dig grundigt, inden du skal forhandle:

Gode råd til lønforhandling 

Scan koden og se
Malerforbundets guide til

lokalforhandlinger


